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 فضائن صالة الفجر

 عهاصر اخلطبة

 آثار وعقوبات تْرك الفجر فضائن صالة الفجر

 صالة الفجر مصمف وولووقف  األشباب املعيهة عمى صالة الفجر

 التفصين

 سموىمتفا وهيومنَن صالة اًمػجر صالة مباَريمة، وقمظقؿة اًمؼدر: وهلذا أىمسم اهلل قمَز وضمَل  :احلؿد هلل وسمعد

 منَ  يمـوز من اًمػجر! يمم صالة قمن كِؿَت  يوم َضقَعَتفا قماًمقات أضمور ِمن يمم األقمغم اعمأل منَ  مشفودة صالةٌ 

َب اًمُؽسامم ذم يمسادها، ويوم ارة راسمحة ىمد شَمَسبَ دم من اًمػجر؟! يمم صالة قمن شمؽاؾَمؾَْت  يوم ومؼدََتا احلسـات

قمغم أهؾفا هبذه اهلدايا، واعمـَح  -شمعامم  -اًمؼقامة يرضمون اًمرمحة ومتام اًمـور؟! سمريمات صالة اًمػجر، امَتَن اهلل 

 اإلهلَقة.

 فضائن صالة الفجر يف مجاعة

 :وشهود املالئلة له فضن قرآى الفجر-1

َوىُمْرآََن {، ومؾعظؿة اًمػجر أىمسم اهلل ومقه وهلل أن يؼسم سمام ؿماء، ويمذًمك } َواًمَْػْجِر*َوًَمقَاٍل قَمنْمٍ يؼول شمعامم: } 

{أي: صالة اًمػجر، وؾمؿقت ىمرآكا، عمنموقمقة إـماًمة اًمؼرآن ومقفا أـمول من اًمَْػْجِر إَِن ىُمْرآََن اًمَْػْجِر يَماَن َمْشُفوًدا

:  ملسو هيلع هللا ىلص ار. وىمد ومصل ذًمك ىمول اًمـبيهمػمها، وًمػضل اًمؼراءة ومقفا طمقث ؿمفدها اهلل، ومالئؽة اًمؾقل ومالئؽة واًمـف

، َوَصالَةِ  اًمَػْجرِ  َصالَةِ  ذِم  َوََيْتَِؿُعونَ  سمِاًمـََفاِر، َوَمالَئَِؽةٌ  سمِاًمَؾقْلِ  َمالَئَِؽةٌ  ومِقُؽمْ  َيتََعاىَمبُونَ ))  سَماشُموا اًَمِذينَ  َيْعُرُج  صُممَ  اًمَعٍْمِ

 (1()ُيَصُؾونَ  َوُهمْ  َوَأشَمقْـَاُهمْ  ُيَصُؾوَن، َوُهمْ  شَمَريْمـَاُهمْ : وَمقَُؼوًُمونَ  قِمبَادِي؟ شَمَريْمتُمْ  يَمقَْف : هِبِمْ  أقَْمَؾمُ  َوُهوَ  وَمقَْسلهَُلُمْ  ومِقُؽْم،

 ÷  وقمن َأيب ُهَرْيَرةَ 
ِ
"،  " دَمْتَِؿُع َمالَئَِؽُة اًمَؾقِْل َوَمالَئَِؽُة اًمـََفاِر ذِم َصالَِة اًمَْػْجرِ َيُؼوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ىَماَل: ؾَمِؿْعُت َرؾُموَل اّلَل

 (.2{) إَِن ىُمْرآَن اًمَْػْجِر يَماَن َمْشُفوداً صُمَم َيُؼوُل َأسُمو ُهَرْيَرَة: وَماىمَْرُءوا إِْن ؿِمئْتُْم: } 

  

                                                           
 (464(. شمػسػم اًمسعدي )ص: 632(، ومسؾم )555اًمبخاري ) (1)

 (246(، ومسؾم )648(اًمبخاري )2)
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 دخوه اجلهة والهجاة وو الهار-2

)" َيْعـِى اًْمَػْجَر ًَمْن َيؾَِج اًمـَاَر َأطَمٌد َصغَم ىَمبَْل ـُمُؾوِع اًمَشْؿِس َوىَمبَْل هُمُروهِبَا : " ملسو هيلع هللا ىلص  ىَماَل  ( ومن مل 3َواًْمَعٍْمَ

، سمل رسمام وًمج اًمـار واًمعقاذ سماهلل. وقمن أيب ملسو هيلع هللا ىلص  يصكم اًمػجر واًمعٍم ومؾن حيصل قمغم هذه اًمؼماءة من اًمـبي

 ÷  موؾمى األؿمعري
ِ
َديِْن َدظَمَل اْْلَـَةَ : " ملسو هيلع هللا ىلص  ىَماَل: ىَماَل َرؾُموُل اّلَل (، واًمؼمدان: مها اًمػجر 4") َمْن َصغَم اًْمؼَمْ

يصكم اًمػجر واًمعٍم مل يؽن مع أوًمئك اًمرضمال اًمذين شمريموا اًمػراش اًموصمػم، واًمدفء واًمعٍم. ومؿن مل 

اعمرهموب، ًمن يؽون مع أوًمئك اًمذين اؾمتجاسموا ًمرهبم قمـدما ؾمؿعوا مـادي اهلل وهو يصدع سماألذان وهو 

 (5) يؼول: طمي قمغم اًمصالة، طمي قمغم اًمػالح، اًمصالة ظمػم من اًمـوم

 أجر قيام المين -3

اًمبشائر ألصحاب اهلؿم اًمعاًمقة، واعمراشمب اًمسامقة، ومؿن صغم اًمػجر ذم مجاقمة ومؽلكام ىمام اًمؾقل صمم شمتوامم 

ىمال: ؾَمِؿْعُت ÷  يمؾه، حيصل ًمه أضمر قمظقم، سمؿثاسمة من ىمام اًمؾقل يمؾه ٓ يـام مـه ؿمقئًا، قمن قُمثاَْمُن سْمُن قَمَػانَ 

 
ِ
اقَمٍة وَمَؽَلَكاَم ىَماَم كِْصَف اًمَؾقِْل، َوَمْن َصغَم اًمُصبَْح ذِم مَجَاقَمٍة وَمَؽَلَكاَم َمْن َصغَم اًمِْعَشاَء ذِم مَجَ َيُؼوُل: "  ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُموَل اّلَل

( أي ومؽلكه ىمام يصكم اًمؾقل يمؾه اًمعشاء كصف اًمؾقل واًمػجر كصف اًمؾقل وهذا ومضل قمظقم 6") َصغَم اًمَؾقَْل يُمَؾهُ 

 (7 مجاقمة واًمعشاء ذم مجاقمة)يعـي يملكك ىمائم اًمؾقل يمؾه وأكت ذم ومراؿمك إذا صؾقت اًمػجر ذم

 الهور التام يوم القياوة -4

سَمنّمِ اعْمََشائلَِم ذِم اًمُظَؾِم إمَِم اعْمََساضِمِد، سمِاًمـُوِر اًمتَاّم َيْوَم ىَماَل: "  ملسو هيلع هللا ىلص ، قَمِن اًمـَبِّي ÷  قَمْن سُمَرْيَدَة األؾَْمَؾِؿّي 

  (8)"اًْمِؼقَاَمةِ 

                                                           
 . 235/ 1(، واًمـسائي 427(، وأسمو داود )634مسؾم )(3)

 (. 635(، ومسؾم سمرىمم )574أظمرضمه اًمبخاري سمرىمم )(4)

 .أين اخلاؿمعون ذم اًمصالة(5)

 (656مسؾم )(6)

 (82/ 5رشح رياض اًمصاحللم )(7)

 (. 185وصححه األًمباين ذم صحقح اًمؽممذي )(223(، واًمؽممذي )561أسمو داود )(8)
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ومال كور ًمه يوم اًمؼقامة، وهذا أول كتائج احلرمان ًمؾؿتخؾف قمن  ومعـى ذًمك: أن من مل يؿٌم ًمصالة اًمػجر،

صالة اًمػجر، طُمرم اًمـور يوم اًمؼقامة. ومؽام أن ًمؾؿحاومظ قمغم صالة اًمػجر ًمه سمشائر ومػرطمات، ومؽذًمك من مل يؽن 

 من أهل صالة اًمػجر، ومؾقبنم سماًموقمقد، واًمعؼاب اًمشديد.

  ُوضُموه أهؾفا ما ُيَؿّقزهم قمن همػمهم،وِمن سمريمات صالة اًمػجر: أهنا شمػقض مَن اًمـور قمغم

اًمؾُفَم اضْمَعل ذم ىمؾبي كوًرا، وذم ويمقف ٓ، وهذا هو أقمز األماين قمـد أطمدهم وهو ذم ـمريؼه إمم مسجده؟! ))

ًمساين كوًرا، واضمعل ذم ؾمؿعي كوًرا، واضمعل ذم سمٍمي كوًرا، واضمعل من ظمؾػي كوًرا، ومن أمامي كوًرا، واضمعل 

( وقمغم هذا: ومَؿن أدَمَن اعمسػَم إمم اعمساضمد، زاد اهلل ًمه ذم اًمـور، ومقعُؿه اًمضقاء يوم 9.)((من وَمْوىمي كوًرا

 (10)[.12 ْ{ ]احلديد:َيْوَم شَمَرى اعْمُْمِمـلَِم َواعْمُْمِمـَاِت َيْسَعى ُكوُرُهْم سَملْمَ َأْيِدهيِْم َوسمَِلياَْمهِنِماًمؼقامة، ىمال اهلل شمعامم: }

 رؤية اهلل عس وجن -5

  َرؾُمولِ  قِمـْدَ  ضُمُؾوؾًما يُمـَاىَماَل: ÷  ومَعْن ضَمِريٍر سمن قمبد اهلل
ِ
 َأَما: وَمَؼاَل  اًْمبَْدِر، ًَمقَْؾةَ  اًمَْؼَؿرِ  إمَِم  َكَظرَ  إِذْ  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْونَ  إَِكُؽمْ   ـُمُؾوعِ  ىَمبَْل  َصالَةٍ  قَمغَم  شُمْغَؾبُوا َٓ  َأنْ  اؾْمتََطْعتُمْ  وَمِننِ  ُرْؤَيتِِه، ذِم  شُمَضاُمونَ  َٓ  اًْمَؼَؿَر، َهَذا شَمَرْونَ  يَماَم  َرسَمُؽمْ  ؾَمؽَمَ

 َوىَمبَْل  اًمَشْؿسِ  ـُمُؾوعِ  ىَمبَْل  َرسّمَك  سمَِحْؿدِ  َوؾَمبّْح } ضَمِريرٌ  ىَمَرأَ  صُممَ  ،- َواًْمَػْجرَ  اًمَْعٍْمَ  َيْعـِي -هُمُروهِبَا َوىَمبَْل  اًمَشْؿِس،

ؼد صمبت هلاشملم اًمصالشملم من اًمػضل وم (11)اومَْعُؾوا َٓ شَمُػوشَمـَُؽمْ  -أطمد رواة احلديث  -، ىَماَل إؾِْماَمقِمقُل  {هُمُروهِبَا

قمغم همػممها ما ذيمر من اضمتامع اعمالئؽة ومقفام، ورومع األقمامل، وهمػم ذًمك، ومفام أومضل اًمصؾوات، ومـاؾمب أن 

 (12َيازي اعمحاومظ قمؾقفام سملومضل اًمعطايا، وهو اًمـظر إمم اهلل شمعامم يوم اًمؼقامة. )

 فظهيف ذوة اهلل وح -6

 ÷  ومعن ضمـدب سمن قمبد اهلل
ِ
، وَمالَ : " ملسو هيلع هللا ىلص  ىَماَل: ىَماَل َرؾُموُل اّلَل

ِ
َمْن َصغَم َصالََة اًمُصبِْح وَمْفَو ذِم ِذَمِة اّلَل

 ُيْدِريْمُه، صُمَم َيُؽبَهُ 
ٍ
، وَمِنَكُه َمْن َيطُْؾبُْه ِمْن ِذَمتِِه سمَِشْىء

ٍ
 ( 13") قَمغَم َوضْمِفِه ذِم َكاِر ضَمَفـَمَ  َيطُْؾبَـَُؽُم اّلَلُ ِمْن ِذَمتِِه سمَِشْىء

                                                           
 (525/ 1( صحقح مسؾم )69/ 8صحقح اًمبخاري )(9)

 . صاله اًمػجر اًمػريضة اًمغائبة ،شمعظقم ىمدر صالة اًمػجر (10)

 (633(، ومسؾم )554اًمبخاري )(11)

 (25/ 6ومتح اًمباري ٓسمن رضمب ) (97اعمتواري قمغم أسمواب اًمبخاري )ص: (12)

 (454/ 1صحقح مسؾم )(13)

http://www.alukah.net/sharia/0/41167/
http://www.alukah.net/sharia/0/9935/
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ومؿن صغم اًمػجر ٓ يزال ذم طمػظ اهلل شمعامم، وذم يمـػه ؾمبحاكه، ٓ يرضه سمنذن اهلل يشء، ومفو معزز مؽرم، 

ا وَمالَ َيـَْبِغي ألطمد َأن ُيْمِذيه سمُظؾْم، وَمؿن فمؾؿه وَمِنن اهلل ُيَطاًمِبُه حمػوظ سمحػظ اهلل ًمه. ومؼد َأظمذ من اهلل ذمامً 

ِذَمتِِه. ومن مل يصكم اًمػجر ومفو ذم ذمة اًمشقطان، يضحك قمؾقه، وٓ يبازم سمه ذم أي واد هؾك اهلل أيمؼم أرأيتم سمِ 

يمم ًمؾؿحاومظ قمغم صالة اًمػجر، من ظمػم وومضل، ويمم ُيَضقّع اعمتخؾف قمـفا من قمظقم األضمر، كعم، إكه ٓ حُيرم 

 (14ـه)من هذا اًمػضل إٓ حمروم كسلل اهلل شمعامم اًمثبات قمغم دي

ىمال اسمن اًمعريب: هذا إؿمارة إمم أن احلػظ همػم مستحقل سمؼصد اعممذي إًمقه ًمؽن اًمباري ؾمقلظمذ طمؼه مـه ذم 

 (15) .إظمػار ذمته ومفو إظمبار قمن إيؼاع اْلزاء ٓ قمن وىموع احلػظ من األذى

 طيب الهفض وصفائها:-7

 صَمالََث  َكامَ  ُهوَ  إَِذا َأطَمِديُممْ  َرأْسِ  ىَماومِقَةِ  قَمغَم  اًمَشقَْطانُ  َيْعِؼدُ ىمال: " ملسو هيلع هللا ىلص ، أن رؾمول اهلل÷  ومعن أيب هريرة

ُب  قُمَؼدٍ   قُمْؼَدٌة، اكَْحَؾْت  شَمَوَضلَ  وَمِننْ  قُمْؼَدٌة، اكَْحَؾْت  اّلَلَ، وَمَذيَمرَ  اؾْمتَقَْؼظَ  وَمِننِ  وَماْرىُمدْ  ـَمِويٌل، ًَمقٌْل  قَمَؾقَْك  قُمْؼَدةٍ  يُمَل  َيرْضِ

َٓ  اًمـَْػسِ  ـَمقَّب  َكِشقًطا بََح وَمَلْص  قُمْؼَدٌة، اكَْحَؾْت  َصغَم  وَمِننْ  (. ومؿام ُيشاهد قمغم 16") يَمْسالَنَ  اًمـَْػسِ  ظَمبِقَث  َأْصبََح  َوإِ

 ـمقب اًمـػس، وكؼاء اًمرسيرة، واًمـشاط اًمواضح، واًمبنم واًمتسامح صاطمب اًمصالة، ٓؾمقام صالة اًمػجر

 الِرزق والَبَركة: -8

مؼام اًمطاقمة وىمت اًمبؽور، اًمذي هو ذاشمه وىمت اًمؼميمة ذم ومن سمريمات صالة اًمػجر: أهنا شمـزل اًمعبد ذم 

 (18( )17(( )اًمؾُفَم سمارك ألمتي ذم سمؽورهادقما ألمته سمؼوًمه: )) ملسو هيلع هللا ىلص اًمّرزق: ومنَن اًمـبي

  

                                                           
 (49/ 2يمشف اعمشؽل من طمديث اًمصحقحلم )(14)

 (164/ 6ومقض اًمؼدير )(15)

 (. 776(، ومسؾم )1142اًمبخاري )(16)

(، وصححه األًمباين ذم 2435( واًمدارمي )2236( وىمال: طمديث طمسن واسمن ماضمة )1212( واًمؽممذي )2606أسمو داود )(17)

 (. 1300))صحقح اْلامع(( )

 اًمشقخ قمبداًمؾه سمن حمؿد اًمبٍميصالة اًمػجر حيقى سمن موؾمى اًمزهراين شمرك صالة اًمػجر ؾمقئة هلا أظموات  (18)

http://www.alukah.net/authors/view/sharia/985/


 هـ3416ربيع اآلخر     فضائل صالة الفجر       األمة لدعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

 شهة الفجر خري وو الدنيا -9

ىَماَل: "  ملسو هيلع هللا ىلص اًمـَبِّي ، قَمِن ريض اهلل قمـفاإذا أدى اعمصكم ؾمـة اًمػجر ومفي ظمػم من اًمدكقا وما ومقفا، قَمْن قَماِئَشَة 

( وماعمحاومظ قمغم صالة اًمػجر ذم مجاقمة حيصل ًمه اًمبنم، وقمظقم 19" ) َريْمَعتَا اًْمَػْجِر ظَمػْمٌ ِمَن اًمُدكْقَا َوَما ومِقَفا

األضمر، واًمػرح واًمرسور، واًمغبظة واحلبور، سمام َيده من ًمذة صالة اًمػجر، ويملكام طمقزت ًمه اًمدكقا سمحذاومػمها. 

ومؼد  ملسو هيلع هللا ىلص شمسبق صالة اًمػجر وهي مبتدأ صالة اعمسؾم سماًمـفار وهي ؾمـة مميمدة قمن اًمـبي وريمعتا اًمػجر اًمتي

هلام ((. وذم راية عمسؾم: ))ريمعتا اًمػجر ظمػم من اًمدكقا وما ومقفاطماومظ قمؾقفا وما شمريمفا ىمط ورهمب ومقفا سمؼوًمه: ))

ؿمقًئا أمام ريمعتي  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمـبي((. ومنذا يماكت اًمدكقا سملرسها وسمام ومقفا ٓ شمساوي ذم قملمأطمب إمم من اًمدكقا مجقًعا

 (20اًمػجر ومامذا يؽون ومضل صالة اًمػجر وظماصة مع مجاقمة اعمسؾؿلم )

 اْلَأْجر عمى قدر الهصب -11

َيـْتَظُِر َأقْمَظُم اًمـَاِس َأضْمًرا ذِم اًمَصالَِة َأسمَْعُدُهْم، وَمَلسمَْعُدُهْم ََمًْشى َواًَمِذي : ))ملسو هيلع هللا ىلص  ومَعْن َأيِب ُموؾَمى، ىَماَل: ىَماَل اًمـَبُِي 

 (21(()اًمَصالََة طَمتَى ُيَصّؾقََفا َمَع اإِلَماِم َأقْمَظُم َأضْمًرا ِمَن اًَمِذي ُيَصكّم، صُمَم َيـَامُ 

َوضمه اظْمتَِصاصه سمَِصالَة اًْمػْجر، َأكه ضمعل سمعَد اعْمٌَْم ؾَمببا ذِم ِزَياَدة اأْلضمر، ألضمل اعْمََشَؼة. َواأْلضَْمر قمغم ىمدر 

َٓ ؿمّك أَ  ن اعمؿٌم إمَِم َصالَة اًْمػْجر، أؿمق ِمـُْه إمَِم سَمِؼَقة اًمَصالَة، عمصادومة َذًمِك اًمظؾَؿة، َووىمت اًمـومة اًمـصب. َو

اعمشتفاة ـمبعا. َواّلل أقمؾم. وَهَذا يمؾه َِمَا شمضاقمف سمِِه اًمصالة ذِم اْلامقمة، وشمزداد سمِِه قَمغَم صالة اًمػذ ومضالً وأضمرًا 

 (22َذًمَِك سمصالة اًمػجر دون همػمها من اًمصؾوات. )، وًمقس خيتص -قمز وضمل  -قِمـَْد اهلل 

 آثار وعقوبات تْرك الفجر:

َن َضَقَع هذه 
ِ

ويمام أَن ًمؾُؿحاوِمظ قمغم صالة اًمػجر يُمـُوًزا مَن احلََسـات، ومنَن هـاَك آصماًرا: سمل قمؼوسمات خمقػة عم

 اًمصالة

 

                                                           
 . 252/ 3(، واًمـسائي 416(، واًمؽممذي )725مسؾم ) (19)

 يمـوز من احلسـات ذم صالة اًمػجر ومضل صالة اًمػجر (20)

 (132/ 1صحقح اًمبخاري ) (21)

 (25/ 6ومتح اًمباري ٓسمن رضمب ) (97اعمتواري قمغم أسمواب اًمبخاري )ص:  (22)
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 اًمويل واًمغي: -

{ ظَمؾٌْف َأَضاقُموا اًمَصالََة َواشَمبَُعوا اًمَشَفَواِت وَمَسْوَف َيؾَْؼْوَن هَمقًاوَمَخؾََف ِمْن سَمْعِدِهْم : }-شمعامم  -ىمال اهلل 

: "أما إهنم مل يؽميموها سماًمؽؾَقة: وًمؽن أظَمروها قمن وىمتفا يَمَسالً، ^ [. ويمام ىمال اسمن قمَباس59]مريم: 

اًمـار ذم اًمقوم ؾمبعلم مرة: ومؽقف سمؿن شمتعَوذ مـه  -أقماذكا اهلل مـفا  -وؾمْفًوا، وكوًما". واًمغُي: واٍد ذم ضمفـَم 

 }وَمَوْيٌل ًمِؾُْؿَصّؾلَم * اًَمِذينَ  :ُيؾْؼى ومقه؟! وىمال اهلل شمعامم

 (23[. )5، 4ُهْم قَمْن َصالََِتِْم ؾَماُهوَن{ ]اًمامقمون: 

 :ذم أذن اًمـائم قمن اًمصالة سمول اًمشقطان -

 سمن مسعود
ِ
َرضُمٌل! وَمِؼقَل: َما َزاَل َكاِئاًم طَمتَى َأْصبََح، َما ىَماَم إمَِم  ملسو هيلع هللا ىلص ىَماَل: ُذيمَِر قِمـَْد اًمـَبِّي ÷  قَمْن قَمبِْد اّلَل

 (.24") سَماَل اًمَشقَْطاُن ذِم ُأُذكِهِ اًمَصالَِة، وَمَؼاَل: " 

واًمعقاذ سماهلل. ىَماَل  -ومعـى هذا: أَن اًمشقطان ىمِد اؾمتومم قمؾقه، واؾمتخّف سمه، طمتى ضَمَعَؾُه مؽاًكا ًمؾبول 

 َدَكا ـ ُيشبه أن يؽون كام قمن اًمػريضةؾُمْػَقاُن َهَذا ـ قِمـْ 

ىموًمه: )سمال اًمشقطان رم أذكه( قمغم ؾمبقل اإلهمقاء من حتؽم اًمشقطان رم اًمعؼد قمغم رأؾمه سماًمـوم اًمطويل، وىمال 

 (25اسمن مسعود: يمػى ٓمرئ من اًمنم أن يبول اًمشقطان رم أذكه.)

 اًمؽسل وظمبث اًمـػس: -

ًٓ: يمام ذم احلديث:  َٓ  ... اًمَشقَْطانُ  َيْعِؼدُ ومن آصمار شمْرك صالة اًمػجر أن يصبَح اًمَشخص يَمُسو  َأْصبََح  َوإِ

( إذا مل يصل )أصبح ظمبقث اًمـػس(، أى مفؿوًما سمجواز يمقد اًمشقطان قمؾقه، 26") يَمْسالَنَ  اًمـَْػسِ  ظَمبِقَث 

 (27ل اخلػم. )( سمتثبقط اًمشقطان ًمه قمام يمان اقمتاده من ومعا)يمسالك

                                                           
 صالة اًمػجر حيقى سمن موؾمى اًمزهراين(23)

 (774(، ومسؾم )1144اًمبخاري )(24)

 (136/ 3رشح صحقح اًمبخارى ٓسمن سمطال ) (254/ 4اًمتعؾقؼات احلسان قمغم صحقح اسمن طمبان )(25)

 (. 776(، ومسؾم )1142اًمبخاري )(26)
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 اخلوف من اًمـػاق:

َصغَم َرؾُموُل ىَماَل:  ÷ إن اًمتفاون ذم أداء صالة اًمػجر مع اْلامقمة من قمالمات اًمـػاق، قَمْن ُأسَمّى سْمِن يَمْعٍب 

 
ِ
الٌَن " وَمَؼاًُموا َٓ، َصالََة اًمُصبِْح، صُمَم َأىمْبََل قَمَؾقْـَا سمَِوضْمِفِه وَمَؼاَل: " َأؿَماِهٌد وُمالٌَن؟ " وَمَؼاًُموا َٓ، وَمَؼاَل: " َأؿَماِهٌد ومُ  ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل

َأصمَْؼُل اًمَصالَِة قَمغَم اعْمُـَاومِِؼلَم،  -اًمعشاء اًمػجر و -ًمِـََػٍر ِمَن اعْمُـَاومِِؼلَم مَلْ َيْشَفُدوا اًمَصالََة وَمَؼاَل: " إَِن َهاشَملْمِ اًمَصالشََملْمِ 

ا َوًَمْو طَمبْوًا  -يعـي من األضمر  -َوًَمْو َيْعَؾُؿوَن َما ومِقِفاَم   (28")ألشََمْومُهَ

 ÷  وقَمْن َأسمِى ُهَرْيَرةَ 
ِ
، َوَصالَُة : " إَِن َأصمَْؼَل َصالٍَة قَمغَم اعْمُـَاوِمِؼلَم: َصالَُة ملسو هيلع هللا ىلص  ىَماَل: ىَماَل َرؾُموُل اّلَل

ِ
اًْمِعَشاء

ْؿُت َأْن آُمَر سمِاًمَصالَِة وَمُتَؼاَم،  ا َوًَمْو طَمبْوًا، َوًَمَؼْد مَهَ صُمَم آُمَر َرضُمالً وَمقَُصكّمَ اًْمَػْجِر، َوًَمْو َيْعَؾُؿوَن َما وِمقِفاَم ألشََمْومُهَ

 ىَمْوٍم َٓ َيْشَفُدوَن اًمَصالََة، وَمُلطَمّرَق قَمَؾقِْفْم سُمقُوََتُْم سمِاًمـَاِس، صُمَم َأكَْطؾَِق َمِعي سمِِرضَماٍل َمَعُفْم طُمَزٌم ِمْن طَمَطٍب، إمَِم 

 (29سمِاًمـَاِر ")

وِمقِفاَم، َوىُمَوِة اًمَصاِرِف وإَكاَم يَماَكْت َهاشَماِن اًمَصالَشَماِن َأصْمَؼَل قَمغَم اعْمُـَاوِمِؼلَم. ًمُِؼَوِة اًمَداقِمي إمَم شَمْرِك طُمُضوِر اْْلاََمقَمِة 

ضْمتاَِمِع َمَع اأْلَْهِل، َواضْمتاَِمِع فُمؾَْؿةِ قَمْن احْلُُض  ِٓ  إمَم اًْمُبقُوِت َوا
ِ
يَواء اًمَؾقِْل، َوـَمَؾِب  وِر، َأَما اًْمِعَشاُء: وَمألهََِنَا َوىْمُت اإْلِ

ِد وَمِػي َوىْمِت اًمَراطَمِة ِمْن َمَتاقِمِب اًمَسْعِي سمِاًمـََفاِر. َوَأَما اًمُصبُْح: وَمِنهَنَا ذِم َوىمِْت ًَمَذِة اًمـَْومِ  . وَمِنْن يَماَكْت ذِم َزَمِن اًْمؼَمْ

ِد َوا ًمَراطَمِة ِمْن َأصَمِر طَمّر ؿِمَدشمِِه، ًمُِبْعِد اًْمَعْفِد سمِاًمَشْؿِس، ًمُِطوِل اًمَؾقِْل، َوإِْن يَماَكْت ذِم َزَمِن احْلَّر: وَمُفَو َوىْمُت اًْمؼَمْ

ياَمِن: وَمُفَو اًمَشْؿِس ًمُِبْعِد اًْمَعْفِد هِبَا. وَمَؾاَم ىَمِوَي  اًمَصاِرُف قَمْن اًْمِػْعِل صَمُؼَؾْت قَمغَم اعْمُـَاوِمِؼلَم. َوَأَما اعْمُْمِمُن اًْمَؽاِمُل اإْلِ

ؾُْؿـَاوِمِؼلَم َوهِلََذا يَماَكْت َصاِروَمًة ًمِ  قَمامِلٌ سمِِزَياَدِة اأْلضَْمِر ًمِِزَياَدِة اعْمََشَؼِة وَمَتُؽوُن َهِذِه اأْلُُموُر َداقِمَقًة ًَمُه إمَم َهَذا اًْمِػْعِل، يَماَم 

ا َوًَمْو طَمبًْوا " ) ملسو هيلع هللا ىلص ىَماَل   (30" َوًَمْو َيْعَؾُؿوَن َما وِمقِفاَم " َأْي ِمْن اأْلضَْمِر َواًمَثَواِب " أَلشََمْومُهَ

  

                                                                                                                                                                             
 (135/ 3رشح صحقح اًمبخارى ٓسمن سمطال )(27)

 (. 563صحقح أيب داود ) (، وطمسـه األًمباين ذم1269(، واًمدارمي )554أسمو داود )(28)

 (. 651(، ومسؾم )657اًمبخاري )(29)

 (82/ 5(رشح رياض اًمصاحللم )193/ 1إطمؽام األطمؽام رشح قمؿدة األطمؽام ) (30)
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 األشباب املعيهة عمى صالة الفجر يف مجاعة:

 وهـاك أموٌر شمساقمد قمغم أداء صالة اًمػجر ذم مجاقمة: مـفا:

وأمره، واخلوف من قمؼاسمه وسمطشه. وآهتامم هبذه اًمشعػمة وأهنا ريمن من أريمان اؾمتشعار قمظؿة اهلل  -

 اإلؾمالم.

اًمـوم مبؽًرا: ألَن اْلسَم ًمه راطمة، وإن ـمول اًمَسَفر حيرم اإلكسان مَن آؾمتقؼاظ اعمبّؽر، وىمد ورد اًمـَفى  -

 قمِن اًمَسؿر سمعد اًمعشاء إَٓ ًمؾرضورة.

ن اًموضوء، وأداء ريمعتلم، وأذيمار اًمـَوم، وىمراءة اعمعوذشملِم ذم اًمؽػلم ومسح احِلْرص قمغم آداب اًمـَوم: م -

ما اؾمتطاع مَن اْلسد، واًمـَوم قمغم اًمشّق األيؿن، ووضع اًمؽّف اًمقؿـى حتت اخلد األيؿن، واًمدقماء سماًمتوومقق 

 ًمؾؼقام.

وم، وشُمَؼؾّل اخلشوع.قمدم اإليمثار مَن اًمطَعام واًمنَماب: ألَن يمثْرة األيمل شموّرُث صمؼالً ذم  -   اْلسم، واًـم

اًمُبعد قمِن اعمعايص، وذًمك سمِحْػِظ اْلوارح سماًمُبعد قمِن اًمـََظر احلرام، وآومات اًمؾسان واًمسؿع، وؾمائر  -

األقمضاء، ومَؿن كام قمغم معصقٍة قُموىِمَب سماحِلْرمان ِمن ؿُمُفود اًمػجر: ألَن َمن أؾماء ذم ًمقؾِه قُموىِمَب ذم هناره، وَمن 

 اِره، قُموىِمَب ذم ًمقؾه.أؾماء ذم هن

إَن األمر حيتاج إمم جماَهدة ـمويؾة، وصؼم وقمـاد مع اًمشقطان، ومنما أن شمؼَفَره سماًمؼقام إمم صالة اًمػجر، وإَما  -

 أن يـتٍم قمؾقك. واؾمتِعن سماهلل، وشمويَمل قمغم اهلل، ومنكه َمن شمويَمل قمغم اهلل يمػاه، وَمن آوى إمم اهلل آواه.

ومضل صالة اًمػجر من األضمر اًمعظقم وما ورد ذم ذم شماريمفا مع اْلامقمة وممظمرها أن يستشعر ما ودر ذم  -

 قمن وىمتفا من اًمزضمر واًمتوسمقخ

 (31أن حيرص اعمسؾم قمغم أن يـػي قمن كػسه صػة اعمـاومؼلم ) -

  

                                                           
 (من وموائد صالة اًمػجر أمحد ظماًمد اًمعتقبي اًمبشائر اًمعنم عمن طماومظ قمغم صالة اًمػجر31)
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 وواقف لمصمف وو صالة الفجر:

ل قمكَم سمقتي قمؿر وقمن معؿر قمن اًمزهري قمن ؾمؾقامن سمن أيب طمثؿة قمن اًمشػاء سمـت قمبد اهلل ىماًمت: ))دظم

ىمؾت: يا أمػم اعمممـلم  سمن اخلطاب، وموضمد قمـدي رضمؾلم كائؿلم، ومؼال: وما ؿملن هذين ما ؿمفدا معي اًمصالة؟

صؾقا مع اًمـاس ـ ويمان ذًمك ذم رمضان ـ ومؾم يزآ يصؾقان طمتى أصبحا، وصؾقا اًمصبح، وكاما، ومؼال قمؿر: 

 (32تى أصبح((. )ألن أصكم اًمصبح ذم مجاقمة أطمب إزم من أن أصكم ًمقؾة طم

وقمن حيقى سمن قمبداًمرمحن سمن مفدي: أن أسماه ىمام ًمقؾة ـ ويمان حُيقي اًمؾقل يمؾه ـ، ومؾام ـمؾع اًمػجر رمى سمـػسه 

قمغم اًمػراش، ومـام قمن صالة اًمصبح طمتى ـمؾعت اًمشؿس، ومؼال: هذا َما ضمـى قمكّم هذا اًمػراش، ومجعل قمغم 

 (33) .ومؼرح ومخذاه مجقعاكػسه أن ٓ َيعل سمقـه وسملم األرض وضمؾده ؿمقئا ؿمفرين، 

هماًمب اًمؼطان أن أكاؾما أشموه ذم ىمسؿة مػماث هلم، ومؼسؿه معفم يومفم أمجع، طمتى إذا أمسى آوى إمم  وقمن

ومراؿمه، وىمد ًمغب، وماشمؽل قمغم مسجد ًمه، ومغؾبته قمقـه، وملشماه اعممذن يثوب، ىماًمت ًمه اعمرأة: أٓ شمرى اعممذن ـ 

 (34يرمحك اهلل ـ يثوب قمغم رأؾمك؟! )

ل من أهل اًمشام، ىَماَل: صؾقت وراء معاذ سمن ضمبل اًمصبح، ومؾام اكٍمف ىَماَل: إن هذه اًمصالة وقَمن َرضُم 

مؼبوًمة مشفودٌة، حيرضها مالئؽة اًمؾقل ومالئؽة اًمـفار، ويطؾع اهلل ومقفا قَمغَم قمباده ومقغػر هلم، ومارهمبوا ومقفا، 

 (35واؿمفدوها، واطمرضوها. )

َيعؾون طمضور صالة اًمػجر هو اعمقزان اًمذي  ~ سمةومصالة اًمػجر هي اعمقزان اإليامين ومؽان اًمصحا

يؼول: يمـا إذا ومؼدكا  ÷ يزكون سمه اًمرضمال، ومؿن طمرضها وصمؼوه، ومن هماب قمـفا أؾماؤوا سمه اًمظن ومفذا قمؿر

 اًمرضمل ذم اًمػجر واًمعشاء أؾملكا اًمظن سمه((

                                                           
 526/ 1مصـف قمبد اًمرزاق (32)

 : 12/ 9أسمو كعقم ذم طمؾقة األوًمقاء  320/ 10اخلطقب اًمبغدادي ذم شماريخ سمغداد (33)

 183/ 6أسمو كعقم ذم طمؾقة األوًمقاء (34)

 (23/ 6أسمو كعقم ذِم ))يِمَتاب اًمصالة(( ومتح اًمباري ٓسمن رضمب )(35)
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هيـل هذا اعمتخؾف ومفل َتز هذه اًمؽؾامت رضمال اًمقوم ودمعؾفم يتـاومسون ويؽوكون من رضمال اًمػجر، صمم يمقف 

 سماًمـوم واًمـاس ذم اعمساضمد مع ىمرآن اًمػجر يعقشون وإمم ًمذيذ ظمطاب اهلل يستؿعون.

إن من آصمر ًمذة اًمػراش قمغم ًمذة اعمـاضماة إكه ذم احلؼقؼة هو اخلرسان ومفو واهلل اعمحك قمغم صدق إيامن اًمعبد 

 (36ومنذا يمان اًمرضمل يشفد صالة اًمػجر ومؾـشفد ًمه سماإليامن. )

  رب العاملنواحلىد هلل

                                                           
 .( صالة اًمػجر حيقى سمن موؾمى اًمزهراين 36)


